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8 – 11 กนัยายน 2562 

13 - 16 ตลุาคม 2562 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

*** นัดพบที ่สนามบนิดอนเมอืงเวลา 04.00 น. 

 Terminal 1  ประต ู3 โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

 

** มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั ** 

วนัเดนิทาง จดุหมายปลายทาง โดยเทีย่วบนิ เวลาออกเดนิทาง เวลาถงึทีห่มาย 

8 กนัยายน 2562 

     13 ตลุาคม 2562 

DMK - SIN FD 359 06.55 10.25 

*น ้าหนักกระเป๋า 20 กก /ทา่น* 

06.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง สูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ดว้ย 
  เทีย่วบนิ FD359 ไมม่อีาหารรอ้นบรกิารบนเครือ่งบนิ 
 
10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง  กรณุาปรับ 
  เวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมายหลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ 
  กระเป๋าแลว้เดนิทางโดยจัดรถโคช้มารับจากสนามบนิ 

 
น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพือ่ท าการเช็คอนิขึน้เรอื  
การเดนิทางจากสนามบนิชางง ีไปทีท่า่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์สามารถเดนิทางดว้ย Taxi,  
จากสนามบนิใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีคา่ใชจ้า่ยประมาณ SGD20 (500บาท)  

วันที ่1    สนามบนิดอนเมอืง – ตอ้นรับสู ่ประเทศสงิคโปร ์-ทา่เรอื มารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์

 



 
 

 
(ทา่นควรมาถงึทา่เรอืเพือ่เช็คอนิเขา้เรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง)  
 
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 
 
ท าการตดิ Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึน้เรอืส าราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกน
สมัภาระ จากนัน้ 
ลกูคา้น าตั๋วเรอืเช็คอนิและรับ Cruise Card และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้ขึน้สูเ่รอืส าราญ 

 
17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืมารน่ีา เบย ์ครสูเซนเตอร ์ประเทศสงิคโปร ์  

 

                       
    

ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการ ลอ่งเรอืสากล  
1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนัน้ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก  
จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ 
ไดต้ามอัธยาศัยหลังจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโตะ๊ 
ที่ Box Office ซึง่ตัง้อยู่โซน Lobby ชัน้ 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆท่ัวทัง้ล าเรือและพักผ่อน
ตามอัธยาศัย หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษี จะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ใน 
สว่นของคาสโินอกีดว้ย 
 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกจิกรรมต่างๆที่ทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้ทรปิจาก Dream Daily
หนังสอืพมิพป์ระจ าวนัทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
 
 

  
 

 



 
 

    

 

 

เชา้            ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้อยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี ้

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk – in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 

 
 
11.00 น. เรอืส าราญจะจอดที ่เรดัง ประเทศ มาเลเซยี  

ทกุทา่นสามารถเลอืกโปรแกรมอสิระ โดยทัวรส์ว่นใหญท่ีเ่กาะเรดัง จะเป็นกจิกรรมด าน ้า ซึง่จะจัดไว ้
ใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกใชบ้รกิารเพิม่เตมิได ้ลกูคา้สามารถซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังไดโ้ดยตดิตอ่ทีโ่ตะ๊ Shore  
Excursion   ชัน้ 6 กลางล าเรอื, หรอื 
 

 
 
 

วันที ่ 2        ทา่เรอืเรดงั ประเทศมาเลเซยี  

 



 
 

   
1. ทา่นสามารถอยูแ่ละพักผอ่นอยา่งอสิระบนเรอืส าราญไดห้อ้งพัก ทางเรอืมกีจิกรรมและ 
     รา้นอาหารตา่งๆบนเรอืเปิดใหบ้รกิาร ตามปรกต ิ
2. ทา่นใดสะดวกลงไปเดนิเลน่แถวทา่เรอืเรดังก็สามารถท าไดเ้นือ่งจากตรงจดุทีเ่รอืเล็กจอดจะ 
          มชีายหาดและรา้นคา้ตา่งๆใหเ้ดนิไดท้างเรอืส าราญจะมเีรอืเล็กใหบ้รกิารวิง่ ไป-กลับ ทกุๆ  
         30นาท ีตลอดทัง้วนั เรอืแนะน าเวลา กลับมาทีเ่รอื อยา่งชา้ เวลา 18.00 น. เพือ่ทีท่กุทา่น 
         จะพรอ้มทีจ่ะรับประทานอาหารเย็น 

 
** ตัวอยา่ง ทัวรเ์รดัง จะเป็นทัวรพ์าไป Scuba Driving แบบไมล่กึพาไปด าน ้าในจดุทีป่ะการังสวยทีส่ดุใน 
เกาะเรดังและเหมาะส าหรับทา่นทีฝึ่กหรอืเพิง่จะด าน ้าระยะเวลาในการด าน ้า 2 ช่วัโมง ซึง่จะมอีปุกรณ์ 
ใหบ้รกิารรวมถงึวดีโีอแนะน าและเตรยีมตัวกอ่นลงด าน ้า (ทา่นจะตอ้งแน่ใจวา่สขุภาพทา่นแข็งแรงพรอ้มที่ 
จะรว่มกจิกรรมด าน ้าทัวรน์ีไ้มเ่หมาะส าหรับสตรมีคีรรภ ์และเด็กอายตุ า่กวา่ 8 ปี เด็กอายรุะหวา่ง 8-11 ปีตอ้ง 
อยูใ่นความดแูลของผูป้กครอง) ** 

 

              
โปรแกรมและราคา อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดจ้ากทางเรอืส าราญโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีด
ตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้ล าเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
20.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืเรดัง ทา่นสามารถรับประทานอาหารเย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีแ่สดงอยู ่

ในบัตร Cruise Card  ของทา่น หลังจากนัน้ ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 7 หลังจากนัน้   
 พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

เชา้,กลางวนั ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้อยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 
   

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
      (walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่เรอื สหีนุวลิล ์ประเทศกัมพชูา อกีหนึง่จดุหมายปลายทีม่ขีองขายมากมายและเต็ม 
  ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วแบบแบ็คแพค สามารถเยีย่มชมวดัใหญป่ระจ าเมอืงทีเ่ป็นศนูยร์วมจติใจของคน 

วันที ่3      ทา่เรอืสหีนุวลิล,์ ประเทศกมัพชูา 

 



 
 

 
  ภายในเมอืงได ้ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ 
  สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด  
  1 ชัว่โมง    

 

 

 

 

 

 

ทา่นใดสะดวกลงไปเดนิเลน่แถวทา่เรอืสหีนุวลิล ์ก็สามารถท าไดแ้ตท่างเราแนะน าใหซ้ือ้ทัวรก์ับ

ทางเรอืในทา่นี ้เนือ่งจากแถวทา่เรอืไมค่อ่ยมสีถานททีอ่งเทีย่วนัก เรอืแนะน าเวลากลับมาทีเ่รอื 

อยา่งชา้ 1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออก เพือ่ทีท่กุทา่นจะพรอ้มทีจ่ะรับประทานอาหารเย็น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีด
ตามบารต์า่งๆท่ัวทัง้ล าเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

ชว่งค า่  เรอืจะมแีท็กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นน า กระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืในวนัรุง่ข ึน้ (ส ิง่ของทีท่า่น 
  จ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื) 
 

* ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก*  
 
20.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืสหีนุวลิล ์ประเทศกัมพชูา   
  ทกุทา่นตอ้งเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ทปิพนักงานบนเรอื, คา่wifi, คา่แพ็คเก็จเครือ่งดืม่ ฯลฯ โดย 
  น าบัตร Cruise Card  ของทา่นไปตดิตอ่ที ่Reception ชัน้ 6  สามารถช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืเงนิ 
  สด สกลุเงนิสงิคโปร ์ดอลลา่ห ์
 

 

เชา้    ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้อยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ 

 

 

วันที ่ 4      ทา่เรอืแหลมฉบงั/กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

 



 
 

 

*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 
 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
       (walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของ
เรอื 
 

 
10.00 น. ถงึทา่เรอืแหลมฉบัง /กรงุเทพฯ ประเทศไทย 
             **หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง 

ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ พาทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้กลับกรงุเทพมหานครโดยปลอดภัย** 
 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื* 

   

 

 

   
 
 
 
 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

 



 
 

** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง ** 

8 – 11 กนัยายน 2562 / 13 -16 ตลุาคม 2562 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1 ทา่นที ่2 ทา่นที ่3-4 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 16,900 16,900 
 

12,500 
 

หอ้งพักแบบมหีอ้งระเบยีง 
 

19,900 19,900 14,500 

 

**โปรดตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการจอง** 

 

                                                        Inside Room /  Balcony  Room 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื (เด็กทารกควรมอีายอุยา่งต ่า 6 เดอืน 7วัน) 

3. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วให ้



 
 

เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

8. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัแบบหมูค่ณะ  
5. รถรับสง่สนามบนิชางง-ีทา่เรอื 
6. รถรับสง่จากทา่เรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิส ์SGD 21 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD 26 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง 
Suite หรอืสงูขึน้ไป 

2.  คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

   5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร

คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากดั 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้

เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง  

4.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื 



 
 

 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการเดนิทาง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทนวาง

แผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ   SGD   ซึง่สามารถช าระดว้ยบัตร

เครดติของทา่น หรอืเป็นเงนิสด สกลุเงนิสงิคโปรด์อลลา่ห ์

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 

บาท หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่นีต้อ้งแจง้และส าแดงกับเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก  

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ือ้ประกันการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นีอ้าจมกีาร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้าก

หนังสอืพมิพป์ระจ าวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส าราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ SGD  

อัตราเทยีบ 24.00 บาท ตอ่ 1 SGD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วันที ่13 พ.ค. 62 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

 

กระแสไฟฟ้า มทัีง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรปู  

(แนะน าใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส าราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมนี ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วนั 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ

เวลาเป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั และ หอ้งอาหารเย็น  จะ

เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่17.30-21.00 น ทา่นไมต่อ้งส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ (walk-in open 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส าราญ Genting Dream 
 

https://www.accuweather.com/


 
 

seating)  ** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษลกูคา้ตอ้งท าการจอง

เพิม่เตมิบนเรอืส าราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากวนัแรกทีท่ าการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุัตเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาว เนือ่งจากบนเรอื

อาจมลีมแรง 

 ยาประจ าตัว ทีม่รีายละเอยีดก ากับ 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน ้า 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต

ใหน้ าข ึน้และลง

เรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนือ้สตัว ์

 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและทีท่า่เรอืเพือ่

รว่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการ

เชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความรว่มมอื

ทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 
 



 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card 

ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก 

โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มน าการด์หอ้งพัก

ทา่นรดูกับเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี ้ของเรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรณุาศกึษา

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card และจะมเีครือ่งแสกนบัตร Cruise Care ตามจดุเพือ่รับฟังการซอ้ม

อพยพหนภีัย  

  

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 



 
 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช าระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื

จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 2 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเช็คราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 

(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

PACKAGE UNIT GDR- SINGAPORE WDR-NANSHA/ 
HONG KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED 
USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD125 -Connect to Internet at basic   Email 

2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable manner.  Chat 

3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices simultaneously   Social 
media 

4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  

5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at prime  Email 

2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.    Chat 

3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices simultaneously   Social 
media 

4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage.  Light media 
streaming 

5 NIGHTS SGD145 HKD840   

24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at prime 
speeds. 
Allow 1 device for a continuous 24 
hour period only. 

 

 

กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม
ประเทศทีเ่ดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีเ่รอืลอ่ง

น่านน ้าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีไ้ด ้


